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Gezang 268: 1
1 Dat w' U deez' dag, o Jezus, wijden,
en vieren, in de geest verblijd,
de dag, waarop na al uw lijden
Gij uit het graf verrezen zijt.
>>>

Gezang 268: 1
Laat ons uw eer alleen bedoelen,
uw eer, die al ons leven is;
dan zullen w' in ons hart gevoelen
de kracht van uw verrijzenis.

Gezang 268: 3
3 Hier danken w' U met al uw leden,
hier wordt uw liefdestem gehoord.
Hier zenden w' in uw naam gebeden
tot Hem, die ons als Vader hoort.
>>>

Gezang 268: 3
Zend uwe Geest nu in ons midden,
verlicht, vertroost ons hart, o Heer!
Dan zal ons zingen, horen, bidden
geheiligd wezen tot uw eer!

Schriftlezing: Hooglied 2: 3 en 4
3 Als een appelboom tussen de bomen van 
het woud, zo is mijn Liefste tussen de 
jongemannen. Ik verlang er sterk naar in 
Zijn schaduw te zitten, en Zijn vrucht is zoet 
voor mijn gehemelte.
4 Hij brengt mij in het wijnhuis,
en de liefde is Zijn banier over mij.

Psalm 45: 6
6 Dan zal de Vorst van al uw schoon 
getuigen.
Hij is uw Heer', dies moet g' u voor Hem 
buigen.
'k Zie Tyrus dan, die rijke wereldstad,
U hulde doen en offren schat op schat.
>>>
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Psalm 45: 6
De Koningstelg, die Hij zijn bruid wil 
noemen,
Is meest om haar inwendig schoon te 
roemen.
't Borduursel is, naar vorstelijken staat,
Van louter goud gewerkt in 't praalgewaad.

Psalm 45: 7
7 Straks leidt men haar in statie, uit haar 
woning,
In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning;
Zo treedt zij voort met al den 
maagdenstoet,
Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet.
>>>

Psalm 45: 7
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,
De vreugde voen, die afstraalt van haar 
wangen.
Tot zij, waar elk gewaagt van haren lof,
Ter bruiloft treen in 't koninklijke hof.

Psalm 116: 10
10 Ik zal Uw Naam met dankerkentenis,
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Gezang 173: 1
1 Alle roem is uitgesloten,
onverdiende zaligheen
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
>>>

Gezang 173: 1
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niets tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!


